
  

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมิู) – ฉางซา – เมืองฉางเตอ๋ 

11.30 น. พรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI 

SMILE พบเจา้หน้าที่คอยใหก้ารตอนรบั และด าเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

14.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจนี โดยเที่ยวบินที่ WE616 มีบริการอาหารรอ้น 

และเครื่องด่ืมขณะเดินทาง 

(สายการบินไทยสมายลจ์ะมีการปรบัเปลีย่นเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน 

ดงัน้ัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวนัเดนิทางของท่านดา้นทา้ยโปรแกรม) 

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองฉางซาตั้งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง มีพ้ืนที่ประมาณ 

12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยังเป็นเมือง

หลักของมณฑลหูหนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตร์มากว่า 3 ,000 ปี ในปัจจุบันยังเป็น

ศูนย์กลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันน าท่านเดินสู่ เมืองฉางเตอ๋  

ค า่ บริการอาหารค า่แบบชุดเซ็ต KFC เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

พกัที ่ HUAJING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

วนัที่สอง เมืองโบราณเฟ่ิงหวง – ลอ่งเรือตามล าน ้าถวัเจยีง – สะพานสายรุง้ - บา้นเกิดเส่ินฉงเหวิน  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองเฟ่ิงหวง เป็นเมอืงที่ขึ้ นอยู่กบัเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจยี 

ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน  ตั้งอยู่ริมแมน่ ้ าถวัเจยีง ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมอืน

ด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมยีอดเขาติดต่อกนัเป็นแนว  เมืองโบราณเฟ่ิงหวง หรือ 

เมอืงหงส ์เป็นเมอืงโบราณที่สรา้งในราชวงศ์ถงั ซึ่งเป็นเมอืงที่ก่อข้ึนดว้ยหิน จุดเด่นคือก าแพง

โบราณ ซึ่งสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศห์มิง นอกจากน้ียงัมโีบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้น

วฒันธรรมอนัล ้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายรอ้ยแห่ง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ลอ่งเรือตามล าน ้าถวัเจยีง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝัง่แมน่ ้ าถัว่เจยีง ถือวา่

เป็นไฮไลทใ์นการเที่ยวชมภายในเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรือนสองฟากฝัง่แมน่ ้ า สะพาน

โบราณ เจดียว์ัน่หมงิ หอตัว๋ชุ่ย ฯลฯ ซึ่งเต็มไปดว้ยบา้นเรือนที่มลีักษณะการก่อสรา้งแบบจนี

โบราณสรา้งในสมยัราชวงศห์มงิและชิง ระหวา่งทางจะมชีาวบา้นซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของที่น่ี

เรียกวา่ชนเผ่าถู่เจยีง เอาเรือออกมาลอยล าคอยรอ้งเพลงตอ้นรบันักท่องเที่ยวและไกดก์็จะเชิญ

ชวนใหนั้กท่องเที่ยวรอ้งเพลงตอบกลับไป ซึ่งไมว่า่เราจะรอ้งเป็นเพลงไทยหรือจนีออกมาเคา้ก็จะ

รอ้งเพลงตอบกลับมาเพิ่มสีสนัระหวา่งการล่องเรือใหส้นุกสนาน (หากไมส่ามารถล่องเรือได ้ จะ

เปล่ียนโปรแกรมเป็น น าท่านชมบา้นตระกูลหยาง และชมพิพิธภณัฑเ์มอืงโบราณเฟ่ิงหวงแทน) 



  

 

จากน้ันน าท่านชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณที่มหีลังคาคลุมเหมอืนสะพานขา้มคลอง

ในเวนิส เป็นสะพานประวติัศาสตรท์ี่มีความเป็นมาหลายรอ้ย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานน้ันท่าน

จะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบา้นที่ยกพ้ืนสูงเรียงราย เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็นที่

นิยมชมชอบทั้งชาวจนีและชาวต่างประเทศ 

น าท่านสู่ บา้นเกิดของเส่ินฉงเหวิน อดีตนักประพนัธ ์นักประวติัศาสตร ์และนักศึกษาคน้ควา้

โบราณคดีอนัลือช่ือ เป็นบา้นที่ปลูกลอ้มรอบลานบา้น ทั้งส่ีดา้นก่อดว้ยอิฐทนไฟ ซึ่งเป็น

สญัลักษณ์ประจ าทอ้งถ่ินในภาคตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ที่ไดต้กทอดมาจากปู่ ของเส่ินฉงเห

วนิ อดีตผูบ้งัคบัการทหารประจ ามณฑลกุย้โจว ในสมยัราชวงศช์ิง ต่อมาจงึสรา้งเป็นบา้นเกิด

หลังดงักล่าว ซึ่งท่านเส่ินฉงเหวนิไดจ้ดบนัทึกประวติัใหผู้ค้นไดรู้จ้กัที่มาที่ไปของเมอืงฟิงหวง 

จากน้ันน าท่าน ล่องแมน่ ้ าถวัเจยีง ชมความงามของบา้นเรือนสองฝากฝัง่ริมน ้า ชมสะพาน

โบราณ สมัผสับรรยากาศอนัคลาสสิค จากน้ันท าทุกท่านเดินเที่ยวชมแสงสียามค า่คืนของ  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ FENGTING HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม จางเจียเจี้ ย - พิพิธภัณฑภ์าพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ  ้าประตูสวรรค(์รวมกระเชา้

และรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ ย ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหู

หนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวนัตกของประเทศจีนจางเจีย

เจี้ ย เป็นหน่ึงในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อดว้ยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มี

เอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในเมืองจางเจียเจี้ ยเป็นพ้ืนที่ป่าไมถึ้ง 98% ซึ่ง

นับเป็นออกชิเจนบาร์ธรรมชาติ เมืองจางเจียเจี้ ยจงึประดุจดัง่ดินแดนบริสุทธ์ิของโลกนอกจากน้ี

แล้ว ณ ที่แห่งน้ียังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่า

เหมียว สภาพภูมศิาสตรท์ี่มีเอกลักษณ์ท าใหว้ฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดร้ับการอนุรกัษ์เป็น

อย่างดี ความหลากหลายทางภูมปิระเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจยีเจี้ ยไดน้ ามาซึ่ง

ความอุดม สมบูรณ์ดว้ยพันธุ์พืช และสตัวน์านาชนิด สภาพภูมิอากาศชุ่มชื้ น แค่ในบริเวณสวน

ป่าจางเจยีเจี้ ย ก็มแีหล่งน ้ามากถึง 800 แห่ง น ้ าตก น ้าพุ ธารน ้ า สระน ้ า และทะเลสาบจ านวน

มาก มภีูมทิศัน์ที่แตกต่างกนัไป มธีารน ้าจนิเปียนซี โดยมคีวามยาวกวา่ 10 กิโลเมตร 



  

 

น าท่านชม พิพิธภณัฑภ์าพวาดทราย หรือ จวนิเซิงฮวาเยี้ ยน สถานที่ซึ่งจดัแสดงภาพวาดของ 

หล่ีจวินเซิง ซึ่งเป็นผูท้ี่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสัดุ

ธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม ้หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่

รงัสรรคข์ึ้ นมา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เล่ืองลือไปทัว่โลก 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ยเมนู สุก้ีเห็ด   

จากน้ันน าท่านนั่งกระเชา้สู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเชา้แห่งน้ีจดัวา่เป็นกระเชา้ที่มีความยาว

ที่สุดในโลก ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใชเ้วลานัง่ประมาณ 40 นาที 1 กระเชา้นัง่ได้

ประมาณ 8 ท่าน และกระเชา้แห่งน้ีจัดไดว้่าเป็นกระเชา้ที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหน่ึง 

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามของภูเขานับรอ้ยลูก สลับซบัซอ้นกนัดูสวยงามแปลกตา  

จากน้ันน าท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ทางเดินกระจก ซึ่งมีระยะทางอยู่ที่ 60 เมตร 

ลอ้มรอบไปดว้ยหน้าผาสูงชัน ความกวา้งของทางเดินกระจกวดัจากขอบหน้าผาไดป้ระมาณ 3 

ฟุต มคีวามหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อนังดงามบน

เขาเทียนเหมินซาน โดยทางอุทยานมีกฏใหนั้กท่องเที่ยวตอ้งสวมรองเทา้กันล่ืน ซึ่งมีคุณสมบัติ

ช่วยเช็ดฝุ่นบนพ้ืนผิวกระจกไปดว้ยในเวลาเดียวกนั 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านเสน้ทางที่ 99 โคง้สู่ถ ้าเทียนเหมนิตง้ หรือเรียกวา่ ถ ้าประตสูวรรค ์

ประวัติของโพรงถ ้าแห่งน้ีเริ่มบันทึกไวว้่า  ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง

(Songliang Shan) ที่สูงนับพันเมตรเกิดถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ ้าขนาดมหึมาคล้ายช่อง

ประตูยักษ์ ดว้ยเหตุน้ีท าใหภู้เขาลูกน้ีถูกเรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตั้งแต่น้ัน

มา ประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมือ่ท่านมาถึงถ ้า

ประตูสวรรคท์่านจะไดข้ึ้ นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ภูเขาประตูสวรรค์ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจาก

เขาดว้ยรถอุทยาน (หมายเหต ุ: อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบนัไดเล่ือน + 

ลงกระเชา้ เพ่ือความสะดวกแก่ลูกคา้ที่จะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบนัไดเล่ือนประกาศ

ปิด การเท่ียวตอ้งเป็นข้ึน+ลงกระเชา้ ทั้งน้ีทางบริษัทจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

อย่างใดอย่างหน่ึง //และในส่วนการนัง่รถของอุทยานข้ึนไปบนถ ้าประตูสวรรค ์หากรถ

ของอุทยานไม่สามารถข้ึนไปท่ีถ ้าประตูสวรรคไ์ด ้ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดั



  

 

โปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให ้ทัง้น้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของ

นกัท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยที่ไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้) 

จากน้ันน าท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเทา้ และแช่เทา้ดว้ยยา

สมุนไพรจนีโบราณ ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีน

ของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถ่ิน หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี ล าธารแสม้า้ทอง - รา้นหยก - นัง่กระเชา้ข้ึนเขาเทียนจือ่ซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง 

                  สะพานใตห้ลา้อนัดบัหน่ึง – เขาอวตาร – ลิฟทแ์กว้ไป๋หลง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม ล าธารแสม้า้ทอง หรือ จนิเปียนซี เป็นล าธาร

ที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเขา้ไปกลาง

ภู เขาวงกตระยะทางประมาณ  7.5 กิ โลเมตร ตั้ งอยู่

ทางดา้นตะวนัออกของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ ย โดยล า

ธารแห่งน้ีจะไปบรรจบรวมกบัแมน่ ้ าหลีของมณฑลหูหนาน 

เมือ่เขา้สู่เขตของล าธารท่านสามารถสัมผัสไดถึ้งความเย็นสบายและร่มรื่นของตน้ไมแ้ละล าธาร 

สองขา้งทางมีเทือกเขาที่สวยงามและแปลกตาและแวะชมจุดชมววิต่างๆนานา เช่น ผาแสม้า้ทอง 

อรหันต์เมาเหลา้ ผาเขาช่วยมารดา น ้ าลอดส่ีทวาร และหน้าผาต่างๆ เหมือนวิวของล าธารมี

มนตส์ะกดใหท้่านหลงเขา้ไปอยู่ในเทพนิยายคลายรอ้นและความอ่อนลา้ไดเ้ป็นอย่างดี 

จากน้ันน าท่านสู่ รา้นหยก เครื่องประดบัที่นิยมกนัอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซึ่ง

มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจ าพวก "แหวน"และ"

ก าไล" ใส่ก าไลหยก ก็จะช่วยเสริมใหเ้ป็นคนมีอ านาจ ช่วยใหม้ีความเจริญกา้วหน้า และความ

เจริญรุ่งเรือง  อีกทั้งยังช่วยสรา้งสมดุลใหเ้กิดขึ้ นไดท้ั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริม

พลังใหร้่างกายแข็งแรง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสู่ เขาเทียนจือ่ซาน หรือ "เขาจกัรพรรด์ิ" ซึ่งการนัง่กระเชา้ข้ึน

สู่ยอดเขาน้ันใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 นาที ซึ่งกระเช้าแต่ละตู้สามารถนั่งได้  8 ท่าน โดย

ระหว่างที่นั่งกระเชา้น้ันท่านสามารถชมทิวทัศน์ที่อยู่เบื้ องล่าง ท่านจะไดพ้บกับแท่งภูเขาหิน

รูปทรงประหลาดมากมายที่เขียวขจปีกคลุมไปดว้ยพืชนานาชนิด  เมื่อกระเชา้ข้ึนถึงยอดเขาแลว้



  

 

ท่านจะไดช้มความงามของทิวทัศน์ที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกับยอดเขาสูงชัน 

ล าหว้ยลึก และป่าหินหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆมากมาย เขาเทียนจื่อซานแห่งน้ียงัเป็นที่ถ่าย

ท าภาพยนตร์ชื่อดงัหลายต่อหลายเรื่องโดยภาพยนตร์ของฮอลลีวูด้ชื่อดังที่คนไทยเรารูจ้กักันก็

คือ คือ ภาพยนตรเ์รื่องอวตาร(AVATAR) นัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหน่ึงที่ผูม้าเยือนภูเขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบริเวณ

น้ี นอกจากจะมีรูปป้ันของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นหน่ึงในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทพัปลดแอก

จนี ที่รบชนะกองทพัญ่ีปุ่ นผูรุ้กราน และกองทพัของเจยีงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองใน

ประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งน้ี ทางดา้นทิศใตข้องสวนแห่งน้ียังเป็นจุดชมวิวซึ่ง

สามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถว้น เช่น เขาพู่กัน เขาจกัรพรรดิ เขาสวนสวรรค์ เขา

นางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ จากน้ันน าท่านชม สะพานเทียนเส้ียต้ีอ้ีเฉียว หรือที่บางคนเรียกว่า

สะพานหน่ึงในใตห้ล้า บา้งก็เรียกว่าสะพานใตฟ้้าอันดับ1 มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งถือเป็ดจุด

ท่องเที่ยวส าคัญที่หน่ึงบนเขาเทียนจื่อซาน เคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่อง หลังจากน้ัน

น าท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟทแ์กว้ไป่หลง ลิฟท์แกว้แห่งแรกของเอเชียที่มคีวามสูง 

326 เมตร ถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบประมาณกว่า 180 ล้านหยวน 

หรือราว 975 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกลงใน Guinness World Records ว่าเป็นลิฟต์ภายนอก

อาคารที่มีความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลก (หมายเหต ุ: ข้ึน-ลงเขาดว้ยลิฟท ์และ กระเชา้ 

อยา่งละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม // โดยไกดท์อ้งถ่ืนจะแจง้ใหท้ราบ ในกรณีที่กระเชา้

หรือลิฟทปิ์ดซ่อมบ ารุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใ์นการเปล่ียนแปลงโดยที่ไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้)  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ย เมนูอาหารไทย 

พกัที ่ STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถ่ิน หรือเทียบเทา่ 

 

 



  

 

วนัทีห่า้ แกรนดแ์คนยอน - สะพานแกว้ที่ยาวที่สุดโลก – รา้นผา้ไหม - รา้นผลิตภณัฑย์างพารา - 

ถนนคนเดินซีปู้เจยี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ แกรนดแ์คนยอน แห่งจางเจยีเจี้ ย เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแกว้ขา้มเขาท่ียาว

ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหมล่่าสุดในจางเจยีเจี้ ย น าท่านพิสจูน์ความกลา้กบั 

สะพานแกว้จางเจยีเจี้ ย เหนือแคนยอน ทีม่คีวามสูงเหนือพ้ืน 980 ฟุต และมคีวามยาวกวา่ 

400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดงัจากอิสราเอล ซึ่งสะพานแกว้แห่งน้ีท า

หน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยงัมกีิจกรรมอย่างบนัจี๊จั้ม 

และซิบไลน์ใหท้า้ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

(หมายเหต ุ: หากสะพานแกว้ยงัไม่ผ่านการตรวจความปลอดภยั หรือไม่สามารถเขา้ไป

เที่ยวชมได ้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใดๆทัง้ส้ินใหท้า่น โดยไม่ตอ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้**)  

จากน้ันท าท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลือกชม เลือกซื้ อสินคา้และผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตดว้ยผา้

ไหมจากโรงงานคุณภาพในทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภัณฑ์เครื่องนอน

เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ 

จากน้ันน าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินที่พ่ึงสรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการ

ลงทุนของรัฐบาลทอ้งถ่ินที่น่ีใหเ้ป็นสถานที่ชอ้ปป้ิงของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ ย และเป็น

สถานที่สรา้งรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพ้ืนที่ ให้มีงานท ากัน บรรยากาศที่ น่ีออกแบบให้เป็น

บา้นเรือนโบราณสมยัราชวงศช์ิง 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ยเมนู ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี 

พกัที ่ STATEGUEST HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถ่ิน หรือเทียบเทา่ 

 



  

 

วนัที่หก รา้นใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบิน

สุวรรณภมิู) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านสู่ รา้นใบชา สวรรค์ของคนรักชา ใหท้่านไดช้าชิมที่มชีื่อเสียงของประเทศจีน เช่นชา

อู่หลงของปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชาอื่นๆที่มีชื่อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ที่

รวบรวมจากแหล่งผลิตที่ข้ึนชื่อ ใหท้่านไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และใหโ้อกาสท่านไดล้ิ้ม

รสชาติของชาชนิดต่างๆ 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง มีพ้ืนที่ประมาณ 12,500 

ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยังเป็นเมืองหลักของ

มณฑลหูหนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลาง

ดา้นการเมอืง เศรษฐกิจอีกดว้ย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งชอ้ปป้ิงหลักของเมืองฉางซา ใหเ้วลาอิสระแก่

ท่านสามารถเดินชมหรือเลือกซื้ อสินคา้ต่างๆไดต้ามอัธยาศัย สินคา้ที่ท่านสามารถเลือกซื้ อใน

ย่านน้ีมตีั้งแต่สินคา้ราคาประหยดั ไปจนถึงสินคา้แบรนดย์อดนิยมต่างๆ 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหวา่งทางใหท้่านไดพ้กัผ่อนเพลิดเพลินชม

ววิกบัธรรมชาติอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

 

19.40 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE617 

22.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

(สายการบินไทยสมายลจ์ะมีการปรบัเปลีย่นเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน 

ดงัน้ัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวนัเดนิทางของท่านดา้นทา้ยโปรแกรม) 

******************************************* 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมกีารสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลัก** 



  

 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที่ใชบ้ริการ ***   

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ

ไม่เกิน18ปี 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

11 – 16 ตุลาคม 2561 
ขาไป  WE616 (16.05 – 20.20) 

ขากลบั  WE617 (21.20 - 23.55) 
22,999 25,999 5,500 13,900 

17 - 22 ตุลาคม 2561 
ขาไป  WE616 (16.05 – 20.20) 

ขากลบั  WE617 (21.20 - 23.55) 
18,999 21,999 4,500 11,900 

18 - 23 ตุลาคม 2561 
ขาไป  WE616 (16.05 – 20.20) 

ขากลบั  WE617 (21.20 - 23.55) 
22,999 25,999 5,500 13,900 

25 – 30 ตุลาคม 2561 
ขาไป  WE616 (16.05 – 20.20) 

ขากลบั  WE617 (20.40 – 23.15) 
17,999 20,999 4,500 11,900 

01 - 06 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป  WE616 (15.30 – 19.45) 

ขากลบั  WE617 (20.40 – 23.15) 
17,999 20,999 4,500 11,900 

07 - 12 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป  WE616 (14.30 – 18.45) 

ขากลบั  WE617 (19.40 - 22.35) 
17,999 20,999 4,500 11,900 

17 – 22 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป  WE616 (15.30 – 19.45) 

ขากลบั  WE617 (20.40 – 23.15) 
17,999 20,999 4,500 11,900 

21 – 26 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป  WE616 (14.30 – 18.45) 

ขากลบั  WE617 (19.40 - 22.35) 
17,999 20,999 4,500 11,900 

25 – 30 ธนัวาคม 2561 
ขาไป  WE616 (15.30 – 19.45) 

ขากลบั  WE617 (19.40 - 22.35) 
19,999 22,999 5,500 12,900 

26 – 31 ธนัวาคม 2561 
ขาไป  WE616 (14.30 – 18.45) 

ขากลบั  WE617 (19.40 - 22.35) 
22,999 25,999 5,500 13,900 

28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2562 
ขาไป  WE616 (14.30 – 18.45) 

ขากลบั  WE617 (19.40 - 22.35) 
27,999 30,999 7,000 17,900 

29 ธ.ค. – 03 ม.ค.2562 
ขาไป  WE616 (15.30 – 19.45) 

ขากลบั  WE617 (20.40 – 23.15) 
27,999 30,999 7,000 17,900 



  

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 220 หยวน/ทริป/ตอ่ท่าน*** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยวแหง่เมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรัฐบาล คือ บัวหิมะ , ผ้าไหม , ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นต้องระบุไว้ใน

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการ

บงัคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / ทา่น / รา้น 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวซี่ากรุ๊ปประเทศจนี 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน !! 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 220 หยวน/ทริป/ต่อทา่น 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวซี่าเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

 

 



  

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ทางบริษัทไม่รับยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก



  

 

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเที่ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

 



  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการทิ้ งขยะ จงึไมม่บีริการที่โรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

**************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
• ส าเนาหนังสือเดนิทาง ตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• ส าเนาสูติบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายตุ  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ทีช่ัดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอย่าง 


